
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS    
TRIÊNIO 2020-2023 

--------- 

Av. Anchieta, 200 - 17º Andar – Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904 
Fone: (19) 2116-0184/0885    

E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br  Site: https://cms.campinas.sp.gov.br/  

Nota da Superintendência do CAISM/UNICAMP a respeito de denúncia sobre racismo contra 

gestantes negras 

 

Na última segunda-feira, 26, a equipe do Hospital da Mulher Prof. Dr. J. A. Pinotti-Caism/Unicamp foi 

surpreendida com um artigo de internet, segundo o qual a Instituição teria “rotina de práticas racistas 

contra gestantes negras”. No texto, afirma-se que “uma das gestantes quase teve o parto negado por 

conta de penteado afro nos cabelos”. 

A publicação acrescenta que o Hospital realizaria um procedimento chamado “lâmina”, “que  consiste em 

forçar o períneo da gestante para acelerar o processo [de parto], mesmo que a paciente se queixe de dor 

e desconforto”. Ainda segundo o texto, “Essa intervenção, feita em gestantes negras e pobres, é um 

procedimento que pode causar edema, hematoma e dor na vulva no pós-parto”. Em outro trecho, a 

matéria menciona que “pacientes negras também são submetidas a constrangimento no momento de 

exames de toque vaginal”, pois o exame seria realizado com o chefe “e mais dois ou três residentes”, sem 

que as pacientes tenham o direito de dizer “não”. 

A presente nota tem o objetivo de discutir o relato de suposta ameaça de recusa de assistência, assim 

como as afirmações de que o Hospital promove um atendimento marcado pela intolerância racial e 

econômica. 

Embora o artigo tenha sido publicado no dia 26 de abril, foi apenas na tarde da quarta-feira, dia 28, que o 

Hospital foi informado pelo autor do artigo sobre o nome da paciente. A identificação anterior da puérpera 

não foi possível, já que o Caism realiza centenas de partos todos os meses, e porque não houvera 

qualquer registro de queixa de racismo nas ouvidorias do Hospital ou da Unicamp até o momento de 

elaboração desta nota. 

Após a identificação da puérpera, a equipe do Hospital verificou tratar-se de uma paciente atendida na 

Instituição há cerca de oito anos, sem queixas prévias de maus tratos ou qualquer outra conduta 

eticamente condenável por parte da equipe assistencial. 

No dia 22 de abril, ao ser acolhida para realização do parto, a paciente foi orientada pela equipe do Pronto 

Atendimento quanto ao fato de que o uso de cabelo sintético constituir risco de queimadura em caso do 

uso do eletro-cautério. Também conhecido como “bisturi elétrico”, esse aparelho realiza a incisão da pele 

(corte) ao mesmo tempo que coagula o sangue por meio de uma corrente elétrica. O uso de adereços 

como unhas artificiais, brincos, anéis e o próprio cabelo sintético eleva o risco de que essa corrente 

elétrica gere queimaduras durante a cirurgia. 

E foi precisamente essa a informação que a paciente recebeu durante o acolhimento no Pronto 

Atendimento no Caism. 

Consultada para a elaboração desta nota, a equipe do Pronto Atendimento relatou que a conversa com a 

paciente ocorrera de maneira cordial e não impositiva. 
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Do Pronto Atendimento, a paciente foi encaminhada ao Centro Obstétrico, para a realização da cesárea. 

Consta do prontuário médico a informação de que, em virtude da contraindicação de se utilizar o eletro-

cautério, o fechamento da incisão se deu por meio de pontos. Ou seja, em absoluto respeito à autonomia e 

à identidade da paciente, a equipe médica adotou uma abordagem alternativa. E, ao fazê-lo, eliminou os 

riscos de que a paciente sofresse queimaduras. 

Também consta do prontuário médico a informação de que, após o parto, durante a permanência da 

paciente no Alojamento Conjunto, a equipe médica conversou presencialmente com ela sobreos riscos de 

se utilizar o eletro-cautério, de modo a esclarecer o porquê de a cesárea ter sido realizada sem esse 

equipamento. Durante a conversa, a equipe médica relatou que esse cuidado também é adotado quando 

as pacientes se utilizam de cílios ou unhas postiças. A anotação se encerra com a afirmação de que “a 

paciente compreende e está ciente do maior risco de sangramento”. 

 

Com relação aos demais temas abordados pelo artigo: 

1. A equipe do Hospital desconhece a realização de qualquer procedimento obstétrico denominado 

“lâmina” ou que consista “em forçar o períneo da gestante para acelerar o processo [de parto], mesmo que 

a paciente se queixe de dor e desconforto”. É possível que a suposta fonte do site tenha se equivocado; 

2. Com relação à prática da suposta “lâmina” em pacientes “negras e pobres”, para além do fato de que 

esse procedimento é desconhecido, a diretoria do Caism manifesta absoluto repúdio à adoção de qualquer 

prática tecnicamente inadequada, sobretudo se motivada por eventual intolerância de natureza econômica, 

racial, religiosa, etc.; 

3. Com relação ao exame de toque, trata-se de um procedimento médico que visa a verificar a evolução 

do trabalho de parto. O procedimento é necessário independentemente da cor da pele ou da situação 

econômica da paciente. Sobre o suposto fato dele ser realizado sem que a paciente tenha o direito de 

dizer “não”, trata-se de afirmação absurda e desprovida de qualquer fundamento na realidade. 

É oportuno, por fim, trazer à luz o fato de o Caism ser referência para 62 municípios do interior do estado 

de São Paulo, onde residem cerca de seis milhões de pessoas. Com pouco mais de 90 mil atendimentos 

por ano, o Hospital foi certificado como uma das três melhores maternidades do Estado em todas as 

avaliações realizadas pela SES/SP. Trata-se, ainda, de Instituição há muitos anos habilitada como 

“Hospital Amigo da Criança” e como integrante da “Rede Cegonha”, títulos que mantém ao ser aprovado 

em avaliações regulares e criteriosas da 

Secretaria de Estado da Saúde, da Vigilância Sanitária e do Ministério da Saúde, especialmente no 

tocante aos processos de trabalho relacionados à atenção ao parto. Primeiro Hospital brasileiro 

especializado no ensino, pesquisa e assistência à saúde da mulher e do recém-nascido, o Caism está, por 

princípio, comprometido com o combate ao racismo e às demais expressões de intolerância que recaem, 

em especial, sobre as mulheres. 
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Superintendência. 

 

Hospital da Mulher Prof. Dr. J. A. Pinotti-Caism 

Unicamp 

 

Nota lida no pleno deste Conselho, pela conselheira municipal de saúde Diama Vale. 

 

Link da matéria citada: https://br.noticias.yahoo.com/hospital-de-campinas-tem-rotina-de-praticas-racistas-

contra-gestantes-negras-182219774.html 

 

Campinas 28 de abril de 2021 

Conselho Municipal de Saúde  
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